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Designação da Acção de Formação: "Prevenção Criminal e Vigilância em Igrejas"
Duração / Horário: 1 dia; 9.30h -12.30h e 14.30 – 17.00h;

Data: 26 de Março
Local: Auditório Municipal Monsenhor Nunes Pereira de Pampilhosa da Serra e Igreja Matriz

Objectivos: Fornecer a todos os responsáveis, e aos que gerem, organizam e trabalham em
igrejas portuguesas, conhecimentos básicos sobre prevenção criminal e vigilância dos seus
edifícios, possibilitando um planeamento organizacional simples da segurança preventiva e
pro-activa dos templos e a sua manutenção, viabilizando o objectivo final do Projecto: abrir o
maior número possível de igrejas seguras e bem conservadas, em horários alargados.
Grupo alvo: Párocos, outros responsáveis de igrejas, membros de comissões fabriqueiras,
zeladores, funcionários camarários, (potenciais) voluntários (vigilantes), etc.
Nº de formandos: 20 a 35
Formador: Mestre Leonor Sá, Coordenadora do Projecto ‘Igreja Segura-Igreja Aberta’
Apoio à Formação: Inspector a designar pela Directoria do Centro da Polícia Judiciária.

Suportes Pedagógicos:
- Projecto Igreja Segura: Manual Básico de Segurança – distribuição gratuita;
- DVD Pedagógico
Custos: A Acção de Formação tem carácter gratuito.
Certificado: Sempre que solicitado, será entregue um certificado de frequência desta AF.

Informações e Inscrições:
Tel. 235594850 - Fax. 235590329 - Email: cultura@cm-pampilhosadaserra.pt
Data limite para efectuar a inscrição:
As fichas de inscrição podem dar entrada nas lojas Ponto + e na Biblioteca Municipal até ao dia
23 de Março, podendo ser remetidas por e-mail (biblioteca@cm-pampilhosadaserra.pt), correio
(Biblioteca Municipal Dr. Fernando Nunes Barata, Edifício Monsenhor Nunes Pereira, Rua
Rangel de Lima, 3320-229 Pampilhosa da Serra) ou fax (235 594 751).
Ficha de inscrição disponível em:
Biblioteca Municipal, lojas Ponto +, paróquias e no site do Município (www.cmpampilhosadaserra.pt).

Esta Acção de Formação é da responsabilidade de:
Projecto Igreja Segura-Igreja Aberta
Museu de Polícia Judiciária
Escola de Polícia Judiciária
Quinta do Bom Sucesso, Barro
2670-345 Loures, Portugal
telef:00351 219844200 fax:00351 219835495

e-mail: museu.pj@.pj.pt

